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 0 (20كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

 سم.
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد 

قال الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ وعلى آله وصحبه أجمعين، 
صلى -عمر رضي هللا تعالى عنهما عن النبي المرام في تتمة كتاب األيمان والنذور: وعن ابن 

نما يستخر به من البخيل»أنه نهى عن النذر وقال  -هللا عليه وسلم  «إنه ال يأت بخير، وا 
صلى هللا عليه -متفق عليه، وعن عقبة بن عامر رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا 

وصححه وألبي  «إذا لم يسم ِّ»رواه مسلم وزاد الترمذي فيه  «كفارة النذر كفارة يمين» -وسلم
ا ا لم يسم من نذر نذر  من نذر نذر  »ا داود من حديث ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما مرفوع  

ا ا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر  لم ُيسمَّ فكفارته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر  
سناده صحيح إال أن الحفاظ رجحوا وقفه وللبخاري من حديث  «يمينال يطيقه فكفارته كفارة  وا 

ولمسلم من حديث عمران  «ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه»عائشة رضي هللا تعالى عنها 
وعن عقبة بن عامر رضي هللا تعالى عنه  «ال وفاء لنذر في معصية»رضي هللا تعالى عنه 

صلى هللا عليه -ى بيت هللا تعالى حافية فقال النبي قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت هللا إل
إن هللا ال يصنع بشقاء »متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة فقال  «لتمش ولتركب» -وسلم

وعن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما  «ا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثالثة أيامأختك شيئ  
في نذر  -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا قال استفتى سعد بن عبادة رضي هللا تعالى عنه رس

متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك  «اقضه عنها»كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال 
 أن ينحر إبال   -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول هللا 

 «ن هل كان فيها وثن يعبد؟فسأله فقال هل كا -صلى هللا عليه وسلم-ببوانة فأتى رسول هللا 
أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر »فقال ال فقال  «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟»قال ال قال 

رواه أبو داود والطبراني واللفظ له  «في معصية هللا وال في قطيعة رحم وال فيما ال يملك ابن آدم
ر رضي هللا تعالى عنه أن وهو صحيح اإلسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد وعن جاب

قال يوم الفتح يا رسول هللا إني نذرت إن فتح هللا عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس  رجال  
 .«فشأنك إذا»فسأله فقال  «صل هاهنا»فسأله فقال  «صل هاهنا»فقال 

 إًذا.
 .«فشأنك إذ ا»فقال: 

 أحسن هللا إليك.



 
 

 

 

 

3

 
 

3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا تعالى عنه عن 
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجد الحرام ومسجد »قال  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 متفق عليه واللفظ للبخاري. «األقصى ومسجدي
 ومسجدي هذا.
 سم رعاك هللا.
 ومسجدي هذا.

 أحسن هللا إليك.
 « تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجد الحرام ومسجد األقصى ومسجدي هذاال»

متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عمر رضي هللا تعالى عنه قال قلت يا رسول هللا إني نذرت في 
متفق عليه وزاد البخاري في  «فأوف بنذرك»الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال 

 رواية فاعتكف ليلة.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فأحاديث الدرس كلها في النذر وأما ما يتعلق باأليمان فقد انتهى أول أحاديث النذر ما 
أنه نهى  -مصلى هللا عليه وسل-ذكره الحافظ من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي 

عليه -النذر أن يلزم اإلنسان نفسه بشيء لم يوجب عليه بأصل الشرع الرسول  ،عن النذر
نهى عن النذر وهللا جل وعال مدح الذين يوفون بالنذر الوسيلة منهي عنها  -الصالة والسالم

أن والغاية مطلوبة نهى عن النذر حتى قال جمع من أهل العلم إن هذا باٌب من العلم غريب إذ 
فإذا كانت الغاية مطلوبة صار صارت الوسائل في األصل لها أحكام الغايات لها أحكام الغايات 

ذا كان النذر  الوسيلة مطلوبة والمقرر عند أهل العلم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وا 
خالف غيره من ا كانت وسيلته واجبة ألنه ال يتم إال به لكن هذا الباب على ا الوفاء به واجبً واجبً 

األبواب الوسيلة ممنوعة نهى عن النذر على خالف بين أهل العلم في مقتضى النهي هل هو 
األصل في النهي التحريم لكن ُصرف عند جمهور أهل العلم عن التحريم إلى  ؟التحريم أو الكراهة

الغًيا وفي الكراهة بلزوم الوفاء به إذ لو كان النهي فيه للتحريم لصار الغًيا لصار مقتضاه 
الحقيقة مقتضاه ليس بالٍغ بل يجب الوفاء به في بعض الصور بعض الصور ال يجوز الوفاء به 
وبينهما صور مترددة بين الوفاء وبين الكفارة على ما سيأتي من أهل العلم كالنووي رأى اطراد 

ل األحوال أن ألن غايته واجبة فأق ؟هذا الباب مع غيره من األبواب فقال إن النذر مستحب لماذا
عليه الصالة -يكون مستحب وهذا الكالم ليس له حظ من النظر مع ثبوت النهي عن النبي 

 «إنه ال يأتي بخير»والنهي كما يقرر أهل العلم أقل أحواله الكراهة نهى عن النذر وقال  -والسالم
ا إذا نذر إن شفى هللا مريضه أن يفعل كذا لن يغير من ال يأتي بخير ال يغير من القضاء شيئً 
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 4 (20كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

قدر هللا شيء لن يشف مريضه بسبب النذر إن رد هللا غائبه أن يفعل كذا لن يغير مما قضى هللا 
نما يستخرج به من البخيل»ا ولن يرد هللا غائبه بسبب نذره شيئً  بعض الناس  «إنه ال يأت بخير وا 

إن حصل كذا أو هلل علي كذا دون تعليق ر ويلزم نفسه بذلك ال تجود نفسه أن يتصدق حتى ينذ
هلل علي أن أتصدق بكذا وكثير من الناس في أثناء الشهر تجده يقول هلل علي إذا استلمت الراتب 
أتصدق بمائة بمائتين بألف هذا يستخرج به من البخيل ألنه في األصل ما يتصدق إال بمثل هذه 

ولم لو ترك األمر من دون نذر ومن دون عهد مع هللا جل وعال  الطريقة ثم بعد ذلك ما النتيجة
يتصدق األمر سهل إال إذا كان واجب وجبت عليه الصدقة لكن ماذا عما لو قال هلل علي أن 

التوبة:  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژأخرج كذا من راتبي ثم بعد ذلك ما فعل؟ 

أنت في سعة يا أخي لست بملزوم لست بملزم أن   ٥٥التوبة:  ژ ھ ھ ھ ھ ژالنتيجة   ٥٧
يخرج أحب تقول مثل هذا الكالم لكن بعض الناس ما يملك ما يستطيع أن يتصدق ابتداء 

نما يستخرج به من »ا هذا صعب عليه فهو إًذا بخيل ا مختارً األشياء إليه إلى قلبه ويبذله طائعً  وا 
المحظور فيقول هلل علي إن فاتتني  أو تركبعض الناس يصعب عليه فعل الواجب  «البخيل

ا أن أتصدق بكذا وهذا فعله بعض السلف قال الصالة أن أتصدق بكذا وهلل علي إن اغتبت أحدً 
هلل علي إن اغتبت أن أتصدق بكذا قال فهانت علي الغيبة سهل المقابل موجود ألنه واجد غني 

ا يقول فتركت الغيبة وم يومً ا أن أصيقول ثم عدل عن هذا إلى قوله هلل علي إن اغتبت أحدً 
ن كان بعض الناس إذا كان ليس ذا جدة وقد مر   ن نفسه الصيام صعب ما هو مثل بذل المال وا 

على الصيام والصيام أسهل عليه وبعض الناس ممن اتصف بالشح الصيام أسهل عليه على كل 
كن ماذا عما صيام الدهر أسهل من إنفاق درهم عند بعض الناس والعكس عند بعضهم ل ،حال

إن  ؟لو أّكد األمر الشرعي بالتزامه بنذر أو عهد أو نحوهما مما يلزم به نفسه مما يلزمه الوفاء به
فاتتني ركعة أن أتصدق بعشرة فاتتني ركعتان أتصدق بعشرين وهكذا ثم بعد ذلك الحساب في 

ركعات في آخر اليوم بعد صالة العشاء صالة الفجر ماذا فاته صالة الظهر ثم يجمع خمس 
يعني هذا بخيل ال يتصدق إال إذا التزم فوجب عليه ما التزم به اليوم يعني يتصدق بخمسين ريال 

لكن ما الباعث، هل نقول في مثل هذا مثل ما قيل في من قال إن شفى هللا مريضي تصدقت 
ادة بكذا؟ هذا ما الذي بعثه على أن يقول أو يلتزم بهذا االلتزام إنما هو الحرص على العب

ا تصدقت بكذا فأمره يختلف عن من قال إن شفى هللا والحرص على ترك المحرم إن اغتبت أحدً 
 مريضي السيما إذا كان يظن أن مثل هذا النذر له أثر في في النتائج في القضاء والقدر وحينئذٍ 
ق يقال له إنه ال يأت بخير وعلى كل حال اإلنسان مادام في سعة من أمره ال يليق به أن يضيّ  

على نفسه ولو كان هذا في أمور الطاعة لكن لو عند المحاسبة في آخر النهار أراد أن يكفر 
قال فاتني من صالة الصبح ركعة ومن صالة الظهر ركعة ومن صالة عما فاته من غير التزام 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

العصر ما فتني شيء من المغرب ركعة ومن العشاء ركعتين صار عنده أربع ركعات قال هذه 
كفر مع أنه ما ارتكب ذنب لكنه خالف األولى بال شك والناس ال صدقة لعلها تُ أربعين ري

مقامات بعضهم يفعل هذا إذا فاتته تكبيرة اإلحرام وبعضهم تفوته الصالة كاملة وبعضهم يفوته 
أم إذا الوقت وال يحرك عنده ساكن نعم إذا كان من هذا الباب فال مانع من غير أن يلزم نفسه 

ما لم يجب عليه في أصل الشرع ثم ضيق على نفسه على نفسه بسببه ألن  أوجب على نفسه
بعض الناس ينذر نذور ال يستطيع الوفاء بها امرأة نذرت إن شفى هللا زوجها أن تصوم شهرين 
وتذبح بدنة وزوجها مريض بالُكلى تبرعت له بكلية فشفاه هللا وشرعت في الصيام وذبحت البدنة 

افاه هللا أن تزوج ثانية تكمل الصيام واال ما تكمل؟ ما تستطيع أن تكمل وكانت النهاية بعد أن ع
الصيام إن صامت من أجله ثم هذه الخاتمة هذه هي النتيجة فاإلنسان مادام في سعة من أمره ال 
يلزم بشيء ثم في النهاية يعجز عنه وسيأتي أنه ال نذر فيما ال يطيقه ابن آدم وهل نقول أن مثل 

مثل هذا ال يطاق صامت شهر بقي شهر يعني من إذا نظرنا إلى قدرتها تستطيع  هذه المرأة أن
 خاتمة قد ال تطيق مثل هذا الصيام.الصيام لكن الحال التي تعيشها ومن أجله تصوم وهذه هي ال

  طالب: ............
هذا يقال قبل لكن هي نذرت انتهت على كل حال اإلنسان مادام في سعة فليس له أن 

 .«إنه ال يأتي..»لى نفسه قال يضيق ع
  طالب: ............

أشد من كونه يتزوج عليها  ؟يجب عليها هي التي ألزمت نفسها. طيب ماذا عما لو طلقها
وقد تبرعت له بكلية ونوى   الزم هاب ليمريض ويوم أن هللا شفاه قال ما  هو  أمسكها مادام

يلزمها أن تفي بالنذر ومن الذي ألزمها وقد التزمت به ذبحت البدنة وصامت شهر وبقي شهر 
وهو نذر طاعة لكنه إنما يستخرج به من البخيل قال رحمه هللا وعن عقبة بن عامر رضي هللا 

ومقتضى  «كفارة النذر كفارة يمين» -صلى هللا عليه وسلم-تعالى عنه قال قال رسول هللا 
اء كان طاعة واال معصية واال مقدور عليه واال اإلطالق في هذا الحديث أن من نذر أي نذر سو 

يطاق أو ال يطاق أنه مخير يكفر كفارة يمين ويخرجه من نذره هذا مقتضى اإلطالق إطالق 
رواية مسلم لكن زاد الترمذي فيه إذا لم يسم  نذر نذر مطلق قال هلل علي من غير تقييد فإذا لم 

ذا سمّ  ا فال يخلو إما أن يكون طاعة مقدور عليها فهذا يجب ا معينً ى شيئً يسمه يكفر كفارة يمين وا 
الوفاء به أو طاعة ال تطاق وال يقدر عليها هذا يكفر كفارة يمين أو نذر معصية هل يكفر أو ال 

على ما سيأتي وزاد  ؟يكفر على خالف بين أهل العلم هل ينعقد نذر المعصية أو ال ينعقد
ي وكان طاعة مقدور عليها فال بد من أن يفي بنذره الترمذي فيه إذا لم يسم وصححه أما إذا سم

 وألبي داود من حديث ابن عباس.
  طالب: ............
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 6 (20كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

أن أتقرب عليه بأي طاعة أتقرب إليه بأي طاعة ما سمى ال صيام  هلل علي طاعة مثالً 
وال صالة وال.. أو أتصدق بشيء من المال مع أنه لو تصدق بأقل ما يطلق عليه الشيء كفاه 

كن إذا لم يحدد ما نذره فإنه يكفيه أن يخرج منه بكفارة اليمين أما إذا سماه فال يخلو إما أن ل
ا عليها أو ال على ما سيأتي إن شاء هللا تعالى قال يكون طاعة وهذه الطاعة إما أن تكون مقدورً 

الة عليه الص-ا يعني إلى النبي مرفوعً ا رحمه هللا وألبي داود من حديث ابن عباس مرفوعً 
وهذا يشهد لرواية الترمذي السابقة يشهد  «ا لم يسم فكفارته كفارة يمينمن نذر نذرً » -والسالم

وفي خبر ابن عباس وحديث  «ا لم يسمه فكفارته كفارة يمينمن نذر نذرً »لرواية الترمذي السابقة 
ا في نذرً  ومن نذر»عقبة ما يقيد إطالق رواية مسلم وأن الذي يكف ر كفارة يمين إذا لم يسم 

بما  مثالً  ا كامالً نذر معصية إن عاد مريضي فلله عليه أن ينام يومً  «معصية فكفارته كفارة يمين
أو غير ذلك من  إن شفى هللا مريضه أو عاد غائبه أن يشرب الخمر مثالً في ذلك أوقات الصالة 

تقطع رحمها  إن شفى هللا مريضي أو عاد غائبي أو تزوج بفالنة أو تزوجت بفالن أنالمعاصي 
 ؟أو يقطع رحمها هذه كلها معاصي ال يجوز الوفاء بها ال يجوز الوفاء لكن هل يكفر أو ال يكفر

إسناده صحيح إلى ابن عباس ا في معصية فكفارته كفارة يمين في خبر ابن عباس ومن نذر نذرً 
فيها أهل  مسألة اختلف -عليه الصالة والسالم-لكن هل هو من قوله أو مما يرفعه إلى النبي 

ا في معصية العلم لكن الحفاظ رجحوا وقفه وأنه من قول ابن عباس ومن اجتهاده ومن نذر نذرً 
محل خالف بين أهل العلم فإذا قلنا إنه  ؟فكفارته كفارة يمين نذر المعصية هل ينعقد أو ال ينعقد

ذا قيل إنه منعقد وهو الذي ألزم نفسه بغير الزم علي ه أن يكفر كفارة ال ينعقد ال شيء عليه وا 
مفاده الحث أو المنع كما قيل فيمن قال لزوجته إن السيما وأن مفاد هذا النذر مفاد اليمين يمين 

خرجت فأنت طالق ومراده بذلك المنع من الخروج يكفر كفارة يمين على ما اختاره شيخ اإلسالم 
ن هذا النذر الحث أو وهو المفتى به ألن القصد منه الحث أو المنع فإذا كان القصد من هذا م

ا ال ومن نذر نذرً »المنع فكفارته كفارة يمين ومن قال إن نذر المعصية ال ينعقد فإنه ال كفارة فيه 
لو نذر أن يصعد إال السطح بغير سلم نذر ال يطيقه  «ا ال يطيقه فكفارته كفارة يمينيطيقه نذرً 

يستطيع واال ما يستطيع؟ ما هذا ال يطيقه وال يستطيعه إن نذر أن يحج هذا العام حجتين 
سناده  يستطيع فهذا كفارته كفارة يمين على قول ابن عباس رضي هللا عنهما قال الحافظ وا 
صحيح إال أن الحفاظ رجحوا وقفه والقول في هذه المسألة تعارض الوقف مع الرفع فيها أربعة 

ة من وقف أنه قّصر في أقوال ألهل العلم منهم من يقول الحكم لمن رفع ألن معه زيادة علم غاي
رفعه والذي رفعه معه زيادة علم على من وقف ومنهم من يقول الحكم لمن وقف ألنه هو المتيقن 
ن  والرفع مشكوك فيه منهم من رجح بالكثرة قال إذا كان أكثر الرواة على الرفع فهو المرفوع وا 

ي رفعه أحفظ ممن كان األكثر على الوقف فهو موقوف ومنهم من رجح باألحفظ إذا كان الذ
ا على أن وقفه فله الحكم أو العكس ومثله تعارض الوصل واإلرسال وهذه مسألة كررناها مرارً 
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رد في مثل هذه المسائل بل الحكم األئمة الكبار الحفاظ من المتقدمين ال يحكمون بحكم عام مط  
 الوصل أو اإلرسال. فع أو الوقف أوفيها للقرائن الذي ترجحه القرائن هو الراجح سواء كان الر 

هذا نذر أن ينام  «ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه»قال وللبخاري من حديث عائشة 
أو نذر أن يشرب الخمر ال يجوز له أن يفي بهذا النذر ال يجوز له بحال أن يفي  ا كامالً يومً 

يبقى أن بهذا النذر ألن المعصية محرمة بأصل الشرع فال يبيح نذره ما حرم بأصل الشرع لكن 
مسألة خالفية بين أهل العلم ولو خرج من نذره بكفارة  ؟هذا النذر هل هو منعقد أو غير منعقد

يمين لكن أحوط ال سيما وأن مفاد هذا النذر والمراد منه والمقصود منه الحث أو المنع فيكون 
ي ال وفاء لنذر ف»ولمسلم من حديث عمران حكمه حكم اليمين كما قيل بمثله في الطالق 

ال يجوز له أن  «من نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه» «معصية
ألنه قد يتحيل على ارتكاب المعصية بالنذر يقول هذا أمر التزمته على نفسي وهللا مدح يعصي 

الموفين بالنذر يقال ال، ما وجب بأصل الشرع أقوى وأولى مما وجب مما أوجبه اإلنسان على 
إذا نذر أن يعصي هللا فال يجوز له أن يعصي قال وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه نفسه ف

قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت هللا حافية تمشي حافية تمشي يعني ال تركب إلى بيت هللا 
إلى مكة إلى الكعبة حافية مشي على األقدام وحافية وحاسرة الرأس هللا جل وعال غني عن 

ه الذي نذر أن يضحى في الحج وال يستظل وبقي في الشمس حتى أغمي تعذيب اإلنسان نفس
نفسه غني فال وفاء لمثل هذا النذر إن  اإلنسان عليه إن هللا جل وعال عن تعذيب عن تعذيب

نذر أن يقوم الليل كله نذر أن يقرأ القرآن كل يوم مرة أو مرتين هذا تعذيب لإلنسان وهللا جل 
وعال غني عن مثل هذا السيما فيما ال يطاق بعض الناس يطيق أن يقرأ القرآن في كل يوم 

إذا قسمنا الوقت أربعة وعشرين ساعة  ..وُذكر عن الشافعي وغيره أنه يقرؤه مرتين لكن إذا كان
أو  على ست ساعات اللي هي مقدار قراءة القرآن إذا نذر أن يقرأ القرآن أربع مرات في اليوم مثالً 

حتى ثالث مرات مثل هذا ال يطيقه اإلنسان إال بالطرق التي تذكر عن بعض المبتدعة أنه 
أ القرآن في أقل من ساعة هذه ليست بطريقة باللحظة يقرأ القرآن بقلبه يقرأ القرآن يمكن أن يقر 

شرعية هذا نذر معصية إذا كان مراده أن يقرأ القرآن على هذه الكيفية لكن إذا أراد أن يقرأه 
فإنه ال يستطيع أن يقرأ القرآن في أقل من ست ساعات نذرت بالطريقة المعتبرة المعروفة باللفظ 

الثواب ألنه وسيلة إلى  نعم رتب عليه ةة مقصودأختي أن تمشي إلى بيت هللا المشي ليس بعباد
لخروج من بيته إال لأن يخرج من بيته إلى أن يرجع إذا قصد العبادة وال ينهزه  نسانفلإلعباده 

إذا مشى إلى الصالة حسنة تحط عنه بكل خطوة  ةو خطالمشي له بكل  االعبادة مأجور على هذ
نما هو وسيلة إلى المقصود وهي خطيئة لكنه ليس بمقصود لذاته المشي ليس مقصودً  ا لذاته وا 

مشى قال أنا أريد ا الصالة أو الحج أو الجهاد أو صلة الرحم أو ما أشبه ذلك ولذا لو أن إنسانً 
صل الميقات وأرجع يؤجر على هذا المشي؟ ال يؤجر عليه، أو يصل إلى باب المسجد أن أ
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أذهب إلى الطريق األبعد لتكثر الخطا ويرجع ما له أجر إنما األجر من أجل أن يصلي ولو قال 
فاستدار على الحي ثم دخل المسجد نقول ليس لك من األجر إال بقدر ما يوصلك إلى المسجد 
ألن المشي ليس بمقصود لذاته فالقدر الزائد عليه ليس بشرعي كونه يمشي من أجل المحافظة 

لمقصود المشي الذي ُيرتب على صحته أو المحافظة على وزنه كما يقولون هذا أمر آخر لكن ا
عليه الثواب إذا كان تابع لعبادة له أجره إذا كان إذا كانت العبادة ليست بحاجة إلى هذا المشي 
فإنها فإنه ال أجر فيه هذه نذرت أن تمشي إلى بيت هللا حافية يختلف أهل العلم في في الحج 

قال الركوب أفضل  -المعليه الصالة والس-ماشي أو راكب أيهما أفضل؟ من نظر إلى حجه 
البقرة:  ژ ٺٺ ڀ ڀ ژا ومن نظر إلى تقديم المشي حج راكبً  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 

م المشي على الركوب رجح المشي على الركوب لكن ما في هذا الحديث نذرت أختي أن فُقدّ    ٩٣٢
من تعذيب اإلنسان لنفسه تمشي إلى بيت هللا حافية حافية غير منتعلة وال البسة خف هذا تعذيب 
ا نذرت أن تمشي ا أيًض وهللا جل وعال عن هذا غني وهللا جل وعال ال يصنع بشقاء أختك شيئً 

حافية حاسرة عن رأسها هذه معصية ال يجوز الوفاء به ولذا قال فقال فأمرتني أن أستفتي لها 
لتمش ولتركب » -ه وسلمصلى هللا علي-فاستفتيته فقال النبي  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

يعني تمشي أحيانا وتركب أحيانا وماذا عما لو ركبت الطريق كله وقد نذرت أن  «لتمش ولتركب
تمش مع قدرتها على المشي؟ المراوحة بين الركوب والمشي يعني كونها تمشي بعض الطريق قد 

ي إلى بيت هللا فاللفظ يقال إنها وّفت بنذرها نذرت أن تمشي ومشت لكن الغاية إلى بيت هللا فالمش
ومن  غير نذر  «فلتمش ولتركب»ال يتحقق إال أن يكون المشي من بيتها إلى بيت هللا هنا قال 

الراكب قد يحتاج إلى المشي ألن الركوب طول الركوب ممل حتى على السيارات المريحة 
لتمش »قال  ا يقف ويمشي خطوات يرتاح من كثرة الجلوسوالمراكب الفخمة تجد اإلنسان أحيانً 

 «اإن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئً »متفق عليه واللفظ لمسلم وألحمد واألربعة فقال  «ولتركب
ف الجن واإلنس بعبادته ومعلوم أن التكليف فاهلل جل وعال غني على أن يعذب اإلنسان نفسه كل  

ن كان الدين يسر لكن فيه تكاليف فيه ما ال تهواه النفوس إلزام ما فيه كَلفة ومشقة أحيانً  ا وا 
لى صيامه أو إلى  «ُحفت الجنة بالمكاره» لكن هل هذا ألن اإلنسان بحاجة إلى صالة المرأة وا 

نما هو من أجل مصلحة اإلنسان نفسه العبادات والتكاليف  قيامه أو إلى جهاده ليس بحاجة وا 
نسكم وجنكم كانوا على » رعت من أجل اإلنسان نفسهإنما شُ  يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وا 

لكن هي  «اما نقص في ملكي شيئً »والعكس  «اأتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئً 
قام حتى تفطرت قدماه أال  -عليه الصالة والسالم-هذه التكاليف ألنه قد يقول قائل هذا الرسول 

الرسول نفسه لغني يمكن أن يقال لكن هذه تكاليف هذه  يمكن أن يقول قائل إن هللا عن تعذيب
لها أصول شرعية مأمور بها ما تدخل في مثل هذا الذي ابتدعه اإلنسان من تلقاء نفسه ونجد 
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 ،بعض المبتدعة يخرجون عما حده هللا وعما شرعه يعتدون ما أوجب يتعدون ما أوجب هللا عليهم
ن  هللا جل وعال عن تعذيبهم أنفسهم غني لكن الذي له أصل في الشرع ما يقال فيه مثل هذا وا 

ال فالرسول كان فيه مشقة على النفس  -وهذه المشقة في الظاهر وعن من لم يعتد هذا األمر وا 
يرتاح بهذه الصالة التي تفطرت قدماه فيها وهو في الحقيقة ليست بمشقة  -عليه الصالة والسالم

لفعل صيام الهواجر األيام الشديدة الحر يعني من الناحية فة والدين يسر ويتلذذ بمثل هذا الَ وال كَ 
هذا تعذيب انتظر يا أخي حتى يعتدل  ؟النظرية اإلنسان الذي لم يعتد مثل هذا األمر يقول كيف

الجو لكنه يتلذذ بهذا وكم من شخص من سلف هذه األمة بكى عند موته ما الذي أبكاه ألنه فقد 
ا ألن الهواجر وقيام الليالي الشاتية هل نقول هذا تعذيب أبدً المال واألهل ال؟ يبكي على صيام 

هذا مشروع جاء الشرع به لكن ما لم يأت به شرع ويكلف اإلنسان هذا هللا جل وعال عن تعذيب 
 «ا مرها فلتختمرإن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئً »اإلنسان نفسه لغني وألحمد واألربعة فقال 

مرها فلتختمر ولتركب ولتركب ولتصم ثالثة أيام »ذا نذر معصية يعني تغطي رأسها ووجها ألن ه
كفارة يمين على ما تقدم في كالم  ا فيه معصية وكفارته حينئذٍ ألنها نذرت نذرً  «ولتصم ثالثة أيام

أن تمشي وتمشي حافية  ا هي تستطيع فعالً لم تستطع حكمً  ..ابن عباس فلم تستطع الوفاء أو ال
ا ممنوعة من مثل هذا فاالستطاعة ليست بالنظر فعل تستطيع لكنها حكمً وغير مختمرة بالنسبة لل

نما هي بالنسبة إلى الحكم الشرعي فالممنوع شرعً  لى قدرتها وا  ا إليها وا  سًّ ا حكمه حكم الممنوع ح 
قد يقول إنه صلى ركع وسجد وقام  «صل فإنك لم تصلّ  » -عليه الصالة والسالم-ولذا في قوله 

يعني ما فعلت شيء قد يقول قائل إن صورة الصالة موجودة لكن  «فإنك لم تصلّ  »وقعد 
ا ومثل هذه الصالة يصح نفيها ألن وجودها كعدمها وقدرتها المقصود الصالة المعتبرة شرعً 

إذا قلنا كفارة يمين  «لتصم ثالثة أيام»واستطاعتها هنا وجودها مثل عدمها ألنها ممنوعة شرًعا 
وترتيب تخيير في الخصال الثالث ثم ترتيب مع الصيام إذا لم تستطع فكفارة اليمين فيها تخيير 

تصوم ولعله عرف من حالها أنها ال تستطيع العتق وال اإلطعام وال الكسوة فأمرها بالصيام 
نها الترمذي وهي عند اإلمام أحمد واألربعة أبو داود على أن هذه الرواية حسّ  «ولتصم ثالثة أيام»

بن ماجه لكن حسنها الترمذي وفي تحسين الترمذي كالم ألهل العلم قد والترمذي والنسائي وا
والرواية سندها  «فلتركب ولُتهد بدنة فلتركب ولُتهد بدنة»قال يناَزع فيه جاء في بعض الروايات 

جيّ د عند أبي داود لكن اإلمام البخاري قال ال يصح في حديث عقبة بن عامر األمر باإلهداء ال 
يصح في حديث عقبة بن عامر األمر باإلهداء وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ولذا رواية 

تى سعد بن الصحيح ما فيها شيء ال صيام وال إهداء وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال استف
كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال  في نذرٍ  -صلى هللا عليه وسلم-عبادة رسول هللا 

سعد بن عبادة أمه ماتت وقد نذرت أن تتصدق في بعض الروايات أن تعتق فأمره  «اقضه عنها»
ومثله  «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»أن يقضي هذا النذر ومثله لو كان المنذور صوًما 
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هذا أمر واألصل في األمر الوجوب  «اقضه عنها»الصدقة كما هنا سواء كانت بالمال أو بالعتق 
المرجح أن هذا في  فهل يجب على ولي الميت أن يصوم عن ميته الذي عليه نذر صيام؟ أوالً 

صوم النذر ال فيما أوجب هللا عليه والذي رجحه شيخ اإلسالم وابن القيم كما جاء في بعض 
وال يصام عن الميت الصيام الذي وجب بأصل  «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» الروايات

نما يصام عنه إذا ألزم نفسه به بنذر على ما تقدم في كتاب الصيام  هذا  «اقضه عنها»الشرع وا 
أمر واألصل في األمر الوجوب وبعض أهل العلم يحمله على االستحباب يحمله على االستحباب 

حسن فكيف ُيلَزم بغير الزم؟! ومنهم من يفرق بين ما إذا كان للميت الذي نذر ألن هذا السائل م
ال يبقى على  أن يتصدق أو يصوم إن كانت له تركة يمكن أن ُيتصد ق منها فإنه يلزم الوفاء وا 

ال ال تزر  هاالستحباب إن صام عنه ولي ُأجر وسقط عنه ما عن ميته ما التزمه على نفسه وا 
ال وعن ثابت بن الضحاك رضي هللا عنه قال نذر رجل على عهد رسول هللا قوازرة وزر أخرى 

صلى هللا عليه -بُبوانة نذر رجل على عهد رسول هللا  أن ينحر إبالً  -صلى هللا عليه وسلم-
فسأله يعني هل ينحر في  -صلى هللا عليه وسلم-ببوانة فأتى رسوَل هللا  أن ينحر إبالً  -وسلم

في هذا ما يدل على أن المفتي  -عليه الصالة والسالم-و ال؟ فسأله النبيُّ هذا المكان المعي ن أ
هل »عليه أن يستفصل من السائل عليه أن يستفصل ويتثبت من السائل قبل الجواب فسأله فقال 

 «هل كان فيها وثن يعبد؟»في السابق ما يلزم أن يكون اآلن  «هل كان» «كان فيها وثن يعبد؟
اللهم ال »سواء كان مصورا أو غير مصور الشجر أوثان القبور أوثان  والوثن أعم من الصنم

فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ »قال: ال، قال:  «هل كان فيها وثن؟» «ا يعبدتجعل قبري وثنً 
أماكن عباداتهم واجتماعاتهم التي يجتمعون فيها اجتماعات  «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟

 «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»ال وال يجوز إحياؤها بحال قال دورية مرتبة هذه يجب أن تز 
أنت إذا ذبحت في المكان الذي كان فيه وثن أحييت ذكر هذا المكان إذا كان فيها محل يجتمع 

فهل كان فيها عيد »من أي طائفة تكون وذبحت فيه أحييت ذكرى ما كانوا يفعلونه فيه الكفار 
يترددون على هذا المكان في وقت معي ن على نمط معي ن هذا هو العيد ال يجوز  «من أعيادهم؟

حياؤها إحياؤها مساهمة في إعادة الوثنية من جديد  هل كان فيها »أن ُتحيى مثل هذه األماكن وا 
يعني بعد أن تأكد أنه ليس هناك ما يمت إلى  «أوف  بنذرك»فقال: ال، فقال:  «عيد من أعيادهم؟

لى أهلها بأدنى صلة  الجاهلية أوف بنذرك فإنه »اآلن تأكدنا أنه ما فيه إشكال  «أوف بنذرك»وا 
وقطيعة الرحمن  «ال وفاء لنذر في معصية هللا ال وفاء لنذر في معصية هللا وال في قطيعة رحم

من المعصية لكن التنصيص عليها إذا حلف أال يدخل بيت أمه أو بيت والده أو بيت أخيه أو 
فعل فإنه ال يجوز له الوفاء بهذا النذر والتنصيص على قطيعة الرحم ألهميتها من باب نذر أال ي

ال يدخل في المعصية من أعظم  عطف الخاص على العام لالهتمام بشأن الخاص والعناية به وا 
المعاصي قطيعة الرحم وال فيما ال يملك ابن آدم نذر أن ُيعتق عبد فالن هذا ال يملكه فال يف ال 
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نذره إما أن يلغى باعتبار أنه لم ينعقد على قول أو أنه يكفر   يستطيع الوفاء به وحينئذٍ يجوز ال
رواه أبو داود والطبراني  «وال فيما ال يملك ابن آدم»عن هذا النذر كفارة يمين على ما تقدم 

واللفظ له وهو صحيح اإلسناد وهو صحيح اإلسناد قال وله شاهد من حديث كردم عند اإلمام 
د قالوا في كما في رواية أبي داود أن هذا له سبب أن هذا الذي نذر نذر إن ولد له ولد ذكر أحم

في ذلك المكان في ذلك المكان لكن لو ذبح في غير هذا المكان مع قدرته أن  أن ينحر إبالً 
يصل إلى ذلك المكان هذا المكان ال يخلو إما أن يتطلب شد رحل وسفر أو ال والذبح عبادة 

أن يشد الرحل إال  لى هللا جل وعال كالصالة فإن كان يحتاج إلى شد رحل فال يجوز حينئذٍ تقرب إ
أو بالمدينة أو التي تشد إليها الرحال أو نذر أن يصلي في كذا أو كذا  لو نذر أن يذبح بمكة مثالً 

يا قال يوم الفتح  على ما سيأتي في الحديث الذي يليه قال وعن جابر رضي هللا عنه أن رجالً 
فسأله  «صلّ  هاهنا»رسول هللا إني نذرت إن فتح هللا عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال 

ألن بيت المقدس مما يجوز شد  «فشأنك إًذا فشأنك إًذا»فقال فسأله فقال:  «صلّ  هاهنا»فقال: 
ي الرحل إليه لكن إذا نذر أن يصلي في مكان غير المساجد الثالثة فإنه يصلي في أي مكان ف

إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام ال بديل له ال  «اا وطهورً جعلت لي األرض مسجدً »مكانه 
بد أن يصلي في المسجد الحرام نذر أن يصلي في المسجد النبوي عليه أن يصلي في المسجد 
ذا نذر أن يصلي في بيت المقدس كما هنا يصلي  النبوي أو في المسجد الحرام ألنه أفضل منه وا 

ّر إلى أن يذهب إلى في ال مسجد الحرام أو في المسجد النبوي ألنهما أفضل منه فسأله يعني ُمص 
إًذا هذه  «فشأنك إًذا»ألن بيت المقدس مما يجوز شد الرحل إليه  «فشأنك إًذا»بيت المقدس 
 تنوين واال نون.

 طالب: تنوين.
 وش يقولون؟

  ..........طالب: 
 تكتبها بنون واال بكسرتين؟  حينئذٍ  ن أنتالنطق واحد لكن كيف تكتب بنو 

  طالب: ..........
 بنون واال تنوين؟ وش عندكم مكتوب؟ تنوين واال نون؟ «افشأنك إذً »تنوين 

  طالب: ..........
 نسختك وش فيها؟ 
  طالب: ..........

 وأنت؟ 
  طالب: تنوين.
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بالنون أو حينئٍذ أو  د يقول وددت أن أكوي يد من يكتب إًذانون ساكنة عندنا كذا المبرّ  
وقتئٍذ وهنا كتبت بالنون والخالف موجود كما قال اإلخوان موجود عند عند أئمة اللغة هل تكتب 
بالنون بالنون الساكنة أو بالتنوين رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم يعني مثل هذه العبارة 

ل ما قالوا من منع أبان فهو وددت أن أكوي هذا ال شك أنه يعني تحمس وتشدد فيما يراه يعني مث
أتان يعني منعه من الصرف مع أن ابن مالك اإلمام المشهود له بالمعرفة والخبرة يمنعه من 

 الصرف.
  طالب: ..........

 وشو؟
  طالب: ..........
 أبان مثل عثمان؟
  طالب: ..........

 أصلية واال زائدة؟ هل هو من اإلباء أو من اإلبانة؟
  ..........طالب: 

ذا كانت زائدة فهو ممنوع من الصرف  أبان يعني قطع إذا كانت أصلية فهو مصروف وا 
ال »قال  -صلى هللا عليه وسلم-قال بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي 

عندكم هذا واال  «تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجد الحرام والمسجد األقصى ومسجدي هذا
 فيه؟ ما

 أذان المؤذن.
 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

صلى -يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي 
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجد الحرام والمسجد األقصى »قال:  -هللا عليه وسلم
ومن يمنع إلحاق في وقته  -ليه الصالة والسالمع-اإلشارة هذه إلى مسجده  «ومسجدي هذا

مسجدي »المزيد في المسجد في فضل المسجد ومضاعفة المسجد يستند إلى اإلشارة حينما أشار 
ليس حكمها حكم  -عليه الصالة والسالم-القديمة والجديدة بعد عصره فعلى هذا التوسعة  «هذا

الذي جعلني أقول هل هي موجودة عندكم المسجد لوجود هذه اإلشارة ولذلك وجودها مؤثر هذا 
واال غير موجودة؟ هي في األصل موجودة يعني واستدل بها أهل العلم على هذا لكن األكثر 

عليه الصالة -على أن المزيد في حكم األصل وأن المضاعفة كما هي في األصل في مسجده 
حه في باب االعتكاف فيما أضيف إليه ألن الحكم واحد هذا الحديث تقدم وسبق شر  -والسالم

يراده هنا من قبل المؤلف رحمه هللا تعالى فيما لو نذر أن يصلي في أي مسجد أي بقعة هل  وا 
يلزمه الوفاء؟ بل هل يجوز له أن يشد الرحل ليفي ليتمم ويأتي بما نذر به أو أنه ال يجوز له أن 
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ال إلى ثالثة مساجد مسجد إ»يشد الرحل إلى أي مكان كان إال إلى المساجد الثالثة المستثناة؟ 
بعض الناس يرغب في المضاعفات الموجودة في المسجد الحرام ويرى رأي جمهور أهل  «الحرام

العلم في أن المضاعفة في مكة كلها الحرم كله حرم بحدوده المعروفة وال تختص المضاعفة 
ي الحرم ويشد بالمسجد ثم يقول أنا أريد أن أذهب إلى مكة ألصلي في مسجد بطرف مكة لكنه ف

نما يقول مكة كلها مسجد والمضاعفة موجودة على قول الجمهور  ..الرحل ال إلى المسجد نفسه وا 
 «مسجد الحرام»يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مسجد غير المسجد الحرام في مكة؟ التنصيص 

يعني إخراج   ٩١٥البقرة:  ژ ڌ ڍ ڍ ژيعني على الخالف من يرى أن الحرم كله مسجد 
المسلمين من قبل الكفار هل حصل من المسجد أو من مكة؟ من مكة فالجمهور على أن مكة 
كلها مسجد والمضاعفة موجودة وعلى هذا يشد الرحل إلى أي مسجد في مكة ومن خص ذلك 

مسجد األقصى »بالمسجد مسجد الكعبة قال ال يجوز له أن يشد الرحل إال إلى المسجد نفسه 
ال فمسجد  «قصى ومسجدي هذاالمسجد األ هذا ترتيب بالواو العطف بالواو ال يقتضي الترتيب وا 

أفضل من المسجد األقصى والصالة في المسجد الحرام بمائة ألف  -عليه الصالة والسالم-النبي 
بألف صالة والصالة في المسجد  -عليه الصالة والسالم-صالة وصالة في مسجد النبي 

وعلى هذا لو نذر أن يصلي في المسجد األقصى على ما تقدم له أن األقصى بخمسمائة صالة 
شد الرحال  ،وله من باب أولى أن يصلي في المسجد الحرام وال عكسيصلي في المسجد النبوي 

معها من تعظيم للمقبورين واألولياء على حد زعمهم إلى المشاهد والقبور وغيرها مما يحصل 
تاج إلى كالم وأنه هو الشرك األكبر الذي وقعت فيه هذه وصرف أنواع العبادة لهم هذا ال يح

األمة ومع األسف أن كثير من الرحالت سواء كانت للحج أو لغيره جل قصدهم الذهاب إلى هذه 
إال القليل النادر القليل النادر اللي يهتم  ..المشاهد يعني من خالل االستقراء رحالت الحج بدون 

ال أكثرهم إلى المزارات والمشاهد والجبال وأماكن يد   عى أن فالنا الولي مر فيها باألمور الشرعية وا 
وال شك أن هذا من أعظم ما  ،ا وطئها أو هذا الجبل فيه قدم آدم أو فيه قدم كذابها أو أن فالنً 

السالمة والعافية وهذا تقدم الكالم فيه في باب االعتكاف والشاهد  أوقع الناس في الشرك نسأل هللا
منه أنه إذا نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد يجوز له أن يفي بنذره بل يلزمه إذا كان المسجد 
الحرام ال بد أن يصلي في المسجد الحرام ألنه ال بديل له وأما إذا نذر أن يصلي في المسجد 

ي المسجد الحرام ألنه أفضل قال بعد ذلك وعن عمر رضي هللا عنه قال النبوي فله أن يصلي ف
نذر عمر في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية  قلت يا رسول هللا نذرتُ 

عليه الصالة -سلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال الرسول رضي هللا عنه قبل أن يُ 
 ذر من الكافر هل ينعقد أو ال ينعقد؟ ينعقد واال ما ينعقد؟ الن «فأوف  بنذرك» -والسالم

  طالب: ..........
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 -عليه الصالة والسالم-إيه ينعقد مطلق واال ينعقد إذا أسلم؟ يعني لو أن عمر سأل النبي 
قبل أن يسلم قال نذرت أن أعتكف هل يقول له أوف بنذرك حال كفره؟ ال، لكن هذه مسألة فرع 

ند أهل العلم وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة من مسألة كبرى ع
أوف »لكن ال تصح منهم حال كفرهم ال تحص منهم حال كفرهم وهنا انعقد النذر ولذا قال له 

ألنك مخاطب بالنذر ألنه من فروع الشريعة واآلن أنت أهل ألن تفَي بنذرك فعليك أن  «بنذرك
المسألة الثانية يعتكف ليلة الليل ليس محل للصيام يستدل بهذا  «نذركفأوف ب»تفي به فقال 

ا بالصيام ال يلزم أن يكون مقرونً الحديث من يقول أنه ال يلزم أن يكون االعتكاف مقروًنا بالصيام 
عليه -وبهذا قال الحنابلة والشافعية وقال غيرهم ال يصح إال مع الصيام باعتبار أن النبي 

 م يعرف عنه أنه اعتكف إال صائًما.ل -الصالة والسالم
 طالب: أقل االعتكاف رعاك هللا.

ا يعني المكث الطويل هذا اعتكاف لكن قول الفقهاء من دخل ما يسمى اعتكاف شرعً 
المسجد فلينو االعتكاف ولو لحظة هذا ال أصل وال قيمة له مجرد الجلوس العادي ينتظر صالة 

ف لغة فأقل ما يطلق عليه من المكث اعتكاف لزوم هذا ليس باعتكاف ال يطلق عليه اعتكا
للمكان لغة هذا أقل ما ما ألن هذا أمر تحديده متروك إال من قرنه بالصيام فقال ال بد أن يكون 

 ا من أوله إلى آخره.يومً 
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 
 


